
DOCUMENT D’ADHESIÓ INDIVIDUAL A LA XARXA CATALANA DE COMERÇOS 
RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT 

 
 
El/la signant, representant de                                                    en capacitat de                            , 
declara que: 
 
L’establiment                                                                                                                amb adreça 
_______________________________________________________________s’adhereix a la 
Xarxa Catalana de Comerços Respectuosos amb el Medi Ambient promoguda per la Fundació 
Catalana per a la Prevenció de Residus i Consum Responsable.  
 
El comerç sota signant s’adhereix a aquesta iniciativa amb l’objectiu principal de promoure 
nous hàbits de consum entre la ciutadania que evitin la generació innecessària de residus 
d’envasos i embalatges d’un sol ús i, especialment, de la bossa de plàstic samarreta.   
 
 
Compromisos dels establiments comercials segons tipologia d'activitat 
 
Per tal de treballar en pro de l’objectiu de prevenció i beneficiar-se de la campanya de 
divulgació i promoció, els comerços hauran de: 
 

OBLIGATORI EN TOTES LES TIPOLOGIES D’ESTABLIMENT: 
Col·locar el logotip i els elements divulgatius a la vista dels clients. 
Participar i assistir a les jornades i seminaris de formació inclosos dins la campanya. 
Donar impuls necessari i col·laborar activament en totes les accions de promoció, divulgació i 
seguiment. 

 
PROPOSTA MESURES SEGONS ACTIVITAT DE L’ESTABLIMENT: 
La següent classificació de mesures és tan sols indicativa. L’establiment podrà triar mesures no 
incloses en la seva tipologia sempre i quan aquestes es puguin aplicar i siguin compatibles amb 
l’activitat de l’establiment. 

 
 
A. ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ 
Escollir com a mínim una opció: 

 A.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic: promocionar cabàs, carretó,  
bossa de roba i venda a granel. 
 A.2.Suprimir l’ús de la safata de plàstic: promocionar les carmanyoles i la venda a 

granel. 
Escollir com a mínim una opció: 

 A.3.Oferir i promocionar productes en envasos retornables. 
 A.4.Oferir i promocionar els productes d’alimentació ecològica amb certificació 

CCPAE o similars. 
 A.5.Suprimir les oueres de plàstic d’un sol ús i promocionar les de cartró i les 

reutilitzables. 
 
 
 
B. FORNS DE PA 
Opció obligatòria: 

 B.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic: promocionar la coixinera. 
Escollir com a mínim una opció: 

 B.2.Oferir i promocionar productes en envasos retornables. 
 B.3.Oferir i promocionar els productes d’alimentació ecològica amb certificació 

CCPAE o similars. 
 B.4.Suprimir les oueres de plàstic d’un sol ús i promocionar les de cartró i les 

reutilitzables. 

 

 



C. PAPERERIA I COPISTERIA 
Opció obligatòria: 
 C.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 

Escollir com a mínim una opció: 
 C.2.Oferir i promocionar paper d’escriptura reciclat. 
 C.3.Oferir i promocionar productes en paper i/o cartró reciclat. 

omocionar productes de papereria ecològics: sense dissolvents,... 
 C.4.Oferir i promocionar tòners recarregables. 
 C.5.Oferir i pr

 
D. ADROGUERIES 
Opció obligatòria: 
 D.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 

Escollir com a mínim una opció: 
 mocionar productes de neteja de línia ecològica. 

 mocionar pintura de línia ecològica certificada. 
romocionar productes d’higiene en paper reciclat (mocadors, paper WC, 

. 

D.2.Oferir i pro
 D.3.Oferir i promocionar productes d’higiene íntima de línia ecològica (compreses, 
bolquers,...).  
D.4.Oferir i pro
 D.5.Oferir i p

)tovallons,...
 
E. FERRETERIES  
Opció obligatòria: 

 E.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 E.2.Oferir i promocionar pintura de línia ecològica certificada. 

 
 E.5.Oferir i promocionar piles recarregables i carregadors. 

promocionar airejadors o altres sistemes de reducció del consum de 

 E.3.Oferir i promocionar productes de bricolatge ecològic. 
E.4.Oferir i promocionar bombetes de baix consum. 

 E.6.Oferir i 
l’aigua. 

 
F. FLORISTERIES 
Opció obligatòria: 

 F.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
ínim una opció: Escollir com a m

 F.2.Oferir i promocionar compostadors i consells de compostatge. 
 ecològica.  F.3.Oferir i promocionar productes fitosanitaris de línia

G. FARMÀCIA 
Opció obligatòria: 

 G.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 G.2.Oferir i promocionar productes d’higiene íntima de línia ecològica (compreses, 
bolquers,...). 
 G.3.Oferir i promocionar productes d’higiene de línia ecològica (sabons,...). 
 G.4.Oferir i promocionar productes de menjar pels nadons amb el certificat ecològic 

lets,...). (farinetes, l
 
 
H. INFORMÀTICA 
Opció obligatòria: 

 H.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
 Escollir com a mínim una opció: 
 H.2.Oferir tòners i cartutxos recarregables. 
 H.3.Oferir i promocionar aparells amb certificat de baix consum i eficiència energètica. 
 H.4.Oferir i promocionar piles recarregables i carregadors. 

 
I. PRODUCTES NATURALS 

 



Opció obligatòria: 
 ir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. I.1.Substitu
 I.2.Oferir i promocionar els productes d’alimentació ecològica amb certificació CCPAE 

o similars. 
Escollir com a mínim una opció: 

 ocionar la venda a granel. I.3.Oferir i prom
 I.4.Suprimir les oueres de plàstic d’un sol ús i promocionar les de cartró i les 

reutilitzables. 
 ocionar productes de neteja de línia ecològica. I.5.Oferir i prom
 I.6.Oferir i promocionar productes d’higiene íntima de línia ecològica (compreses, 

bolquers,...).  
 
J. VARIS (moda, regals, electrodomèstics,...) 
Opció obligatòria: 

 J.1.Substituir i/o suprimir l’ús de la bossa de plàstic. 
Escollir com a mínim una opció: 

 tatge superflu: posar a la venda i J.2.Evitar productes amb sobreempaque
promocionar (posar en lloc visible, oferta…) productes sense tant embalatge 
(descartar els productes amb blísters, etc). 
 /o paper reciclat per embalar. J.3.Evitar l’ús de papers plastificats. Utilitzar paper i
 J.4.Reduir els embalatges de transport d’un sol ús. Que el proveïdor distribueixi amb 

embalatges retornables o s’endugui els embalatges. 
 J.5.Altres: 

___________________________________________________________________ 
 
K. ALTRES 

- _____________________________________________________________________
________ 

- _____________________________________________________________________
_______ 

 
 

 



 
El comerciant sota signant d’aquest document, s’adhereix a la Xarxa Catalana de Comerços 
Respectuosos amb el Medi Ambient, comprometent-se a l’aplicació de les mesures escollides. 
 
DADES DEL LOCAL 
NOM COMERCIAL TIPUS D’ACTIVITAT 

 
NOM DEL CARRER NUM ESC PIS PORTA 

 
CODI POSTAL MUNICIPI 

 
 
DADES DEL TITULAR 
NOM I COGNOMS 
 

NIF 

ADREÇA NUM ESC PIS PORTA 
 

CODI POSTAL MUNICIPI 
TELÈFON FAX E-MAIL 

 
 
MESURES ESCOLLIDES 

Mesures de minimització adoptades per l’establiment 
(a part de l’obligatori a totes les tipologies): 
    

�A1  �A2  �A3  �A4  �A5   
�B1  �B2  �B3  �B4   
�C1  �C2  �C3  �C4 �C5   
�D1  �D2  �D3  �D4  �D5  
�E1  �E2  �E3  �E4  �E5  �E6    

  �F1  �F2  �F3 
�G1  �G2  �G3  �G4  
�H1  �H2  �H3  �H4    
  �I1  �I2  �I3  �I4  �I5  �I6     

�J1______________________________________ 
  �J2______________________________________ 
 

 
 
La Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable –FPRC- donarà 
suport, assessorament tècnic i coordinarà les actuacions i la campanya de difusió. Proporcionar 
tota la informació necessària pel bon desenvolupament d’aquesta experiència. 
 
Signatura i segell 
 
El/La propietari/a del comerç                 
 

 
 

, a         de                                de 2008 
 
 

 


